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Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību 

“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 

 

Atklāta konkursa  

“Gūžas un ceļu locītavu endoprotēžu piegāde”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/20K 

 

ZIŅOJUMS 

 
 

2018. gada 04.janvārī, Rīgā, Duntes ielā 22 

 

 

1. Pasūtītājs:  

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrācijas 

Nr. 40003410729 

 

2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 
11/11/2017. 

 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 
ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas A.Vaivodes 2017. gada 01.novembra rīkojumu Nr. 01-6/128 

apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese 

Rantiņa, iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks - galvenais ārsts Uģis Zariņš, komisijas 

locekļi: mugurkaula un locītavu ķirurģijas centra (3. nodaļa) vadītājs Jānis Ābols, ķirurģisko 

operāciju nodaļas vadītāja Ilga Bulāne, finanšu ekonomiste Ieva Kļaviņa, vecākā iepirkumu 

speciāliste Zane Liepiņa. 

 

4. Prasības attiecībā uz tehniskām un profesionālajām spējām: 
Pretendenta rīcībā ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, 

kas nepieciešams iepirkuma realizācijai. 

 

5. Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam 

piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst 

to piedāvājumu, kurš atbilst Nolikuma un tehnisko specifikāciju prasībām, un kura cena ir 

viszemākā attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā. 
 

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 
Pretendents piedāvājumu iesniedz līdz 2017. gada 18.decembrim plkst.11:00, EIS e-konkursu 

apakšsistēmā. 
 

7. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 
2017. gada 18. decembrī, plkst. 11:00, EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
 

8. Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena: 

Daļai Nr. 1 - Cementējamā gūžas locītavas endoprotēze 

Pretendents Finanšu piedāvājums 

"Med Alfa" SIA EIRO 732500 
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Daļai Nr. 2 - Vienota primāras un revīzijas ceļa locītavas endoprotēzes sistēma ar centrālo 

uzmavu 

Pretendents Finanšu piedāvājums 

"JOHNSON & 

JOHNSON AB 

LATVIJAS FILIĀLE" 

EIRO 820696.03 

 

 

Daļai Nr. 3 - Kaula kanāla uzsūcošie korķi 

Pretendents Finanšu piedāvājums 

"JOHNSON & 

JOHNSON AB 

LATVIJAS FILIĀLE" 

EIRO 11200 

 

 

Daļai Nr. 4 - Metāliskā galviņa saderīga ar Alloclasic un Revitan bezcementa kājiņām 

Pretendents Finanšu piedāvājums 

Baltrade Oy EIRO 42300 

 

 

 

9. Pretendentu nosaukumi, piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums, pretendents ar kuru 

nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena: 
28.12.2017. Protokols nr. 3 

9.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaude. 
9.1.1. Iepirkuma komisija izvērtē pretendentu piedāvājumu atbilstību nolikuma 22. līdz 27. 

punktā noteiktajām noformējuma prasībām un konstatēja, ka visu trīs pretendentu 

piedāvājumu noformējums atbilst izvirzītajām prasībām. 

9.1.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājumi var tikt vērtēti 
nākošajā posmā „Pretendentu atlases dokumentu pārbaude”. Balsojums: par – 6, pret – 

0. 

9.2. Pretendentu atlases dokumentu pārbaude. 
9.2.1. Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendentu Atlases dokumenti atbilst nolikuma 28. 

līdz 31.punktā izvirzītajām prasībām. 

9.2.2.  Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka visi trīs piedāvājumi var tikt 

vērtēti nākošajā posmā „Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude”. Balsojums: par – 

6, pret – 0. 

9.3. Pretendentu Tehnisko piedāvājumu pārbaude. 
9.3.1. Pretendents SIA „Med Alfa”, reģ. Nr. 40003602225, iesniedzis piedāvājumu: 

Iepirkuma priekšmeta 1. daļa (1. – 3. pozīcija) – cementējamā gūžas locītavas endoprotēze 

Excia
®

 12/14 (Aesculap, Vācija). 

1.pozīcija – femorālā komponente - taisnstūra forma šķērsgriezumā, kas nodrošina rotācijas 

stabilitāti. Fiksējas augšstilba kaula kanālā ar kaulu cementa palīdzību. Kobalta hroma 

sakausējums ar matētu implanta virsmas apstrādi. 10 dažāda izmēra standarta kājiņas ar 

kakliņa konusu 12/14 mm. Pretendents piedāvā arī palielināta off-set (lateralizētie) - 9 

izmērus. 

2.pozīcija – endoprotēzes galviņas – kobalta hroma sakausējums ISODUR F, pulēta. Ārējais 

diametrs 28 mm un 32 mm ar 5 kakliņa garumiem katram diametram. Kakliņa konuss 12/14. 

3.pozīcija – acetabulārā komponente – lielmolekulārs polietilēns (UHMWPE). Piedāvā 
standarta un antiluksācijas profila implantus. Piedāvā 28 mm galviņām 11 standarta implantus 
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ar ārējo diametru no 42 mm līdz 62 mm ar 2 mm soli. Piedāvā 28 mm galviņām 9 

antiluksācijas profila implantus ar ārējo diametru no 46 mm līdz 62 mm ar 2 mm soli. Piedāvā 
32 mm galviņām 8 standarta implantus ar ārējo diametru no 48 mm līdz 62 mm. Piedāvā 32 

mm galviņām 8 antiluksācijas profila implantus ar ārējo diametru no 46 mm līdz 62 mm ar 2 

mm soli. Komponentē iestrādāts stieples gredzens. 

Pretendents piedāvā desmit bezmaksas instrumentu komplektus endoprotēzes ielikšanai un 

izņemšanai. 

Piedāvājums 1. daļā atbilst tehniskās specifikācijas prasībām. 

Tehniskais piedāvājums ir noformēts atbilstoši konkursa nolikuma 37. punkta un Pielikumu 

Nr. 2 un Nr. 6 prasībām. 

Pretendents iesniedzis tipogrāfiski drukātas ražotāja brošūras, kurās norādīti visi piedāvāto 

endoprotēžu komponentu  parametri. 

Katrs prasītais endoprotēzes komponentes parametrs tehniskajā piedāvājumā apstiprināts ar 

atsauci uz konkrētu vietu pievienotajās brošūrās. 

Piedāvājumam pievienots rakstisks apliecinājums, ka tiks nodrošināts apmācības kurss 

ārstiem un operācijas māsām par gūžas locītavas endoprotēzes Excia sistēmas pielietošanu. 

Pretendents piedāvājumā norādījis piesaistīto viesķirurgu vārdus un uzvārdus, to prakses 

vieta, kā arī e – pastu. 

Rakstveidā iesniegta ārstu un operāciju māsu izglītības programma, kā arī iesniegta 

informācija par nodrošināto atbalsta līmeni līguma darbības laikā. Atbalsts ietver gan ķirurgu, 

gan operācijas personāla apmācību par piedāvāto sistēmu, instrumentu un ceļa protēzes 

komponentu savietojamības apmācību, konsultācijas, bojātu instrumentu nomaiņu. 

Pretendents rakstveidā iesniedzis apliecinājumu par instrumentu komplektiem, ka Līguma 

noslēgšanas gadījumā, piegādās bezmaksas  Slimnīcas operāciju nodaļai ikdienas darbam 

nepieciešamos  instrumentu komplektus  endoprotēzes implantācijai un izņemšanai. 

Pretendents rakstveidā iesniedzis apliecinājumu, ka piegādāto sterilo komponentu sterilitātes 

derīguma termiņš nebūs mazāks par 3 gadiem no produkta piegādes brīža. 

Norādīts piegādes laiks  instrumentu komplektiem un implantiem no iespējamā iepirkuma 

līguma slēgšanas brīža – 20 darba dienu laikā, atkārtota komponentu piegāde 48 stundu laikā.  

 

9.3.2. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle, reģ. nr. 40003600116 iesniedzis 

piedāvājumu par iepirkuma priekšmeta 2. daļu (1.- 13. pozīcija). 

Pretendents piedāvā vienotu primāras un revīzijas ceļa locītavas endoprotēzes sistēmu ar 

centrālo uzmavu P.F.C. Sigma
®

 PS, TC3, FB (DePuy, International). 

Tehniskais piedāvājums ir noformēts atbilstoši konkursa nolikuma 37. punkta un Pielikumu 

Nr. 2 un Nr. 5 prasībām.  

Piedāvājums 2. daļā atbilst tehniskās specifikācijas prasībām. 

Tehniskajam piedāvājumam pievienotas tipogrāfiski drukātas ražotāja brošūras, kurās norādīti 
visi piedāvātās ceļa locītavas endoprotēzes sistēmas parametri. 

Katrs piedāvātās ceļa locītavas endoprotēzes sistēmas parametrs tehniskajā piedāvājumā 
apstiprināts ar atsauci uz konkrētu vietu pievienotajās brošūrās. 

Tehniskajam piedāvājumam pievienots rakstisks apliecinājums, ka tiks nodrošināts apmācības 

kurss ārstiem un operācijas māsām par totālas ceļa locītavas endoprotēzes sistēmas 

pielietošanu. Tehniskajam piedāvājumam pievienota apmācošās personas CV, kurā norādīta 
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izglītība un apmācības darba pieredze. Pretendents piedāvājumā norādījis piesaistīto 

viesķirurgu vārdus un uzvārdu, to prakses vietas, kā arī kontaktinformāciju. 

Tehniskajam piedāvājumam pievienots rakstisks apliecinājums, ka tiks nodrošināts apmācības 

kurss ārstiem un operācijas māsām par ceļa locītavas endoprotēzes sistēmas pielietošanu, kā 
arī pievienots apmācošās personas CV, kurā norādīta izglītība un apmācības darba pieredze.  

Rakstveidā iesniegta informācija par nodrošināto atbalsta līmeni līguma darbības laikā. 
Atbalsts ietver gan ķirurgu, gan operācijas personāla un centrālās sterilizācijas un sterilo 

materiālu apgādes nodaļas darbinieku apmācību par piedāvāto sistēmu, instrumentu un ceļa 

protēzes komponentu savietojamību, instrumentu kopšanu un  konsultācijas. 

Pretendents rakstveidā iesniedzis apliecinājumu par instrumentu komplektiem, ka Līguma 

noslēgšanas gadījumā, piegādās Slimnīcas operāciju nodaļai ikdienas darbam bezmaksas 5 

(piecus) instrumentu komplektus primārai totālas ceļa locītavas endoprotēzes implantācijai, 1 

(vienu) instrumentu komplektu revīzijas operācijām un 1 (vienu) instrumentu komplektu 

eņģes tipa ceļa locītavas endoprotēzes implantācijai, kopā 7 (septiņi) instrumentu komplekti;  

instrumenti nodrošinās gan ekstramedulāru, gan intramedulāru orientācijas iespēju precīzākai 

protēzes komponentu pozicionēšanai, instrumentus iespējams izmantot minimāli invazīvas 

ķirurģijas tehnikai. 

nodrošinās ikdienas darbam nepieciešamos instrumentu komplektus ar gataviem sarakstiem, 

kuros minēts instrumenta kods, nosaukums , skaits komplektā, kā arī attiecīgā groza krāsainu 

fotoattēlu (18 x 27 cm);. 

Pretendents rakstveidā apliecinājis, ka nodrošinās instrumentu regulāras bezmaksas apkopes, 

remontu un bojāto instrumentu nomaiņu. 

Pretendents rakstveidā iesniedzis apliecinājumu, ka: 

protēzes pareizai implantācijai iespējams pielietot kinemātisko datornavigācijas sistēmu. 

Pretendents piedāvā vienu datornavigācijas iekārtu bezmaksas lietošanai uz visu līguma 

darbības periodu (24 kalendāra mēnešiem);  

pretendents piedāvās vienai operācijai un iekļaus finanšu piedāvājumā datornavigācijai visus 

nepieciešamos vienreizlietojamos priekšmetus (kopējais komplektu skaits 24 mēnešiem – 100 

gab.); 

kinemātiskajā datornavigācijā nepieciešamo vienreizlietojamo priekšmetu kopējā cena bez 

PVN vienai operācijai nepārsniegs MK 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1529 

„Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” pielikumā Nr. 16 „Veselības 

aprūpes pakalpojumu tarifi par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas 

pakalpojumiem” noteikto piemaksu par navigācijas sistēmas lietošanu. 

Pretendents rakstveidā iesniedzis apliecinājumu, ka piegādāto sterilo komponentu sterilitātes 

derīguma termiņš nebūs mazāks par 3 gadiem no produkta piegādes brīža; 

Piedāvājumā norādīts piegādes laiks instrumentu komplektiem un ceļa endoprotēzēm no 

iespējamā iepirkuma līguma slēgšanas brīža 1 (viena) darba diena.  

Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle, reģ. nr. 40003600116 iesniedzis piedāvājumu par 

iepirkuma priekšmeta 2. daļu. 

Pretendents piedāvā uzsūcoša biomateriāla kaula kanāla korķi BIOSTOP® G, kas nepieļauj 

kaula cementa aizplūšanu aiz vēlamā punkta, atvieglo kaulu cementa iespiešanos apkārt 
implantam, optimizējot cementēšanas tehniku, pilnībā uzsūcas dažu dienu laikā. Sastāv no 

neitrālām sastāvdaļām ( glicerīns, želantīns, ūdens). 

Piedāvā 7 dažāda izmēra no 8 mm līdz 20 mm,  ar 2 mm augšupejošo soli; 

Tehniskais piedāvājums ir noformēts atbilstoši konkursa nolikuma 37. punkta un Pielikumu 

Nr. 2 un Nr. 5 prasībām.  
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Piedāvājums 3. daļā atbilst tehniskās specifikācijas prasībām. 

9.3.3. Pretendents OY Baltrade, reģ. Nr. 2532907-2, iesniedzis piedāvājumu: 

iepirkuma priekšmeta 4. daļā: Metāliskā galviņa saderīga ar Alloclasic un Revitan 

bezcementa kājiņām. 

Pretendents piedāvā Durasul CoCr metālisko galviņu 28 mm, 32 mm un 36 mm diametrā, 
kakliņa konuss 12/14, katram diametram 4 kakliņa garumi (S-XL vai -4 līdz +8) 

Tehniskais piedāvājums ir noformēts atbilstoši konkursa nolikuma 37. punkta un Pielikumu 

Nr. 2 un Nr. 5 prasībām.  

Piedāvājums 4. daļā atbilst tehniskās specifikācijas prasībām. 

Katrs prasītais endoprotēzes komponentes parametrs tehniskajā piedāvājumā apstiprināts ar 

atsauci uz konkrētu vietu pievienotajās brošūrās. 

Iepirkuma komisija nolēma tālākā vērtēšanas posmā vērtēt šādus finanšu piedāvājumus: 

Pretendents Iepirkuma priekšmeta daļa 

SIA „Med Alfa”, reģ. nr. 40003602225, Bruņinieku 

iela 5/21, Rīga, LV-1001 

Iepirkuma priekšmeta 1. daļā 

Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle, reģ. nr. 

40003600116, Mūkusalas iela 101, Rīga, LV – 1004; 

Iepirkuma priekšmeta 2. un 3. daļā 

OY Baltrade, reģ. Nr. 2532907-2, Sipoontanta 10B 

1, FI-01120, Vasterkog, Somija 

Iepirkuma priekšmeta 4. daļā 

 

9.4. Pretendentu Finanšu piedāvājumu vērtēšana. 
9.4.1. Iepirkuma komisija konstatē, ka JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE  

www.eis.gov.lv sistēmā iepirkuma priekšmeta II un III daļā finanšu piedāvājuma cenu 

ir ierakstījis ar PVN. Klāt pievienotajos Finanšu piedāvājumos (ar e-parakstu 

parakstītajos) attiecīgā iepirkuma priekšmeta daļas summa ir: 

a) Iepirkuma priekšmeta II daļa –732 764.31 EUR bez PVN. 

b) Iepirkuma priekšmeta III daļa –10 000.00 EUR bez PVN. 

9.4.2. Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 41. panta (9) daļu, iepirkuma komisija šo kļūdu 

izlabo un vērtējot finanšu piedāvājumu, ņem vērā labojumus. 

9.4.3. Iepirkuma komisija pārbauda aritmētiskās kļūdas pārējos Finanšu piedāvājumos un 

tādas netiek konstatētas. 

 

9.5. Lēmumu pieņemšana un izziņu pieprasīšana. 
Iepirkuma komisija nolēma atzīt šādus pretendentus par pretendentiem, kuri ir saimnieciski 

izdevīgākie un kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības: 

9.5.1. Iepirkuma priekšmeta I daļa – SIA “Med Alfa” par kopējo summu 732500.00 EUR bez 

PVN. 

9.5.2. Iepirkuma priekšmeta II daļa – JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE par 

kopējo summu 732 764.31 EUR bez PVN. 

9.5.3. Iepirkuma priekšmeta III daļa – JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE  

par kopējo summu 10 000.00 EUR bez PVN. 

9.5.4. Iepirkuma priekšmeta IV daļa – Baltrade OY par kopējo summu 42300.00 EUR bez 

PVN. 

Kopējā līguma summa 1 517 564.31 EUR bez PVN. 

9.6. Saskaņā ar nolikuma 35.2. punktu, pārliecinās, vai JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS 

FILIĀLE  un   SIA „Med Alfa” nav izslēdzami no iepirkuma procedūras (piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa pēdējo dienu: 18.12.2017. un uz lēmuma pieņemšanas dienu 

28.12.2017.), saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta nosacījumiem, un konstatē, ka 

iepriekš minētajiem pretendentiem nav neviens no šajā punktā minētajiem gadījumiem. 
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9.7. Iepirkuma komisija, lai pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu pretendentu Baltrade OY nav 

attiecināmi likuma 42. pantā pirmajā un otrās daļas 2. punktā noteiktie izslēgšanas 

nosacījumi (nolikuma 42.punkts), pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās 

institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas likuma 42. panta pirmajā un 

otrās daļas 2. punktā minētie gadījumi. Izziņa ir jāiesniedz par piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa pēdējo dienu: 18.12.2017. un uz lēmuma pieņemšanas dienu 28.12.2017. 

9.8. Iepirkuma komisija nolemj turpināt vērtēšanu pēc izziņu saņemšanas. 

9.9. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja, slimnīcas valdes locekle I. Rantiņa plkst. 10:00 slēdz 

iepirkuma komisijas sēdi. 

10. 03.01.2018. Baltrade OY iesniedz izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas likuma 42. 

panta pirmajā un otrās daļas 2. punktā minētie gadījumi.  

 

11. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumus ar: 
11.1. Iepirkuma priekšmeta I daļa – SIA “Med Alfa” par kopējo summu 732 500.00 EUR bez 

PVN. 

11.2. Iepirkuma priekšmeta II daļa – JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE par kopējo 

summu 732 764.31 EUR bez PVN. 

11.3. Iepirkuma priekšmeta III daļa – JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE  par kopējo 

summu 10 000.00 EUR bez PVN. 

11.4. Iepirkuma priekšmeta IV daļa – Baltrade OY par kopējo summu 42300.00 EUR bez PVN. 

Kopējā līguma summa 1 517 564.31 EUR bez PVN. 

 

 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:    ___________________ I. Rantiņa  

    

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks:  ___________________ U. Zariņš  

  

Komisijas locekļi:   ___________________ J. Ābols 

 

        ___________________ I. Bulāne 

 

        ___________________ I. Kļaviņa 

 

        ___________________ Z. Liepiņa  

 

 


